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Sneh prišiel tohto roku skoro, zasypal aj Poprad

Predpovede meteorológov
sa potvrdili a v noci z nedele
na pondelok spadli v našom
regióne prvé snehové vločky
nadchádzajúcej zimy. Pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade už o pol
štvrtej ráno vyrazili na mestské cesty, ktorých je v meste 70
km a k tomu približne rovnaký
rozsah chodníkov.
Riaditeľ SMK Peter Fabian
uviedol: „V nočnej službe sme
nasadili dve veľké nákladné autá,
dva multicary a jeden nakladač,
postupne sme pridali aj tri traktory na odhŕňanie mokrého snehu a vozidlo na dovoz posypového
materiálu.“ V pondelok do 7. rána vysypali 13 ton soli na frekventovaných úsekoch ciest, stúpaniach a pod. Celý čas však nepretržite
snežilo, takže v posype a odhŕňaní pokračovali celý pondelok. Okrem
techniky SMK bolo do čistenia mesta nasadených aj 40 pracovníkov

malých obecných služieb, ktorí
pomáhali čistiť stanovištia kontajnerov na naplánovaný zvoz
odpadu. Čistenie priechodov pre
chodcov zabezpečujú pracovníci
firmy Brantner.
Pracovníci Správy a údržby
ciest Prešovského samosprávneho
kraja, oblasti Poprad mali takisto
plné ruky práce. Riaditeľ SaÚC v
Poprade Marián Barilla povedal:
„Už v nedeľu večer o 19. hod. som
aktivoval zimnú službu, keďže sme
z meteorologických výstrah vedeli,
že prichádza vlna sneženia. Po polnoci začalo celoplošne nepretržite
snežiť vo všetkých troch okresoch v našej pôsobnosti (Popradskom, Kežmarskom a Levočskom). Na cesty sme nasadili 11 sypačov a 4 nakladače.
Do pondelka 7. hod. sme posypali inertným materiálom 66 km, chemickým materiálom 895 km a prepluhovali sme 277 km ciest.“ Celkovo obhospodarujú spolu 580 km ciest.
(Pokračovanie na str. 9)

Prezreli si areál bývalých kasární

Priamo na mieste si minulú
stredu prezreli celý areál bývalých kasární na Ul. 29. augusta
členovia komisie na prípravu
podmienok obchodnej verejnej
súťaže na využitie územia tohto
areálu, objektov a príslušných
pozemkov.
Slavomír Božoň, predseda komisie, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo na septembrovom
zasadaní, zhrnul: „Prezreli sme si
celý areál v nadväznosti na nábrežie rieky Poprad a zisťovali sme, v
akom stave sú budovy a priestranstvá, oboznámili sme sa s celým
územím, zopár budov sme si ob-

zreli aj zvnútra. Môžem povedať, že
niektoré sú v dosť zachovalom stave.
Každý z členov komisie - poslancov
aj neposlancov navrhne svoje námety a predstavy a v tomto týždni
budeme mať opäť ďalšie stretnutie.
Úlohou komisie bude v prvom rade
povedať, na čo sa má využiť toto
územie - či na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, park, atď.“.
Predseda Rady pre priestorové
plánovanie mesta Poprad Martin
Baloga, tiež člen komisie, uviedol: „V rámci celkovej urbanistickej štruktúry mesta je to lokalita
veľmi zaujímavá.“
(Pokračovanie na str. 2)

Hviezdoslavova ulica sprístupnená
v obmedzenom režime

Hviezdoslavova ulica, ktorej
komplexná rekonštrukcia sa začala v polovici júla, je od soboty po položení prvej asfaltovej
vrstvy, sprístupnená pre automobily - avšak v obmedzenom
režime. K tejto forme sprístupnenia pristúpila napokon samospráva po konzultácii s dopravnou políciou v snahe zachovať
bezpečnosť všetkých účastníkov
cestnej premávky.
V praxi to znamená, že automobilmi sa verejnosť dostane k
všetkým zásadným bodom na

Hviezdoslavovej ulici - k poliklinike, hotelu, obytným domom, obchodným prevádzkam
v zmysle dopravného značenia
- nebude však prejazdná v celej
svojej dĺžke.
Dostavba priľahlých chodníkov
bude priebežne pokračovať ďalej.
Oproti pôvodným budú širšie a
tým bezpečnejšie a komfortnejšie. Pribudne nový úsek chodníka
pred hotelom Gerlach, dobudované budú tiež zastávky pre autobusovú dopravu a odvodnenie.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery na jesenné upratovanie
búdu od 16. do 23. októbra
umiestnené na sídlisku Západ
- na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými
stavbami a pri garážach pri hoteli Olympia. V Matejovciach
na Puškinovej ul., Bezručovej
ul., Ul. J. Kráľa, v Továrenskej
štvrti, pri garážach na Allendeho ul., na Matejovskom námestí
a na Lidickej ul.

•

ZASADNUTIE finančnej
komisie pri MsZ mesta Poprad
sa uskutoční dnes 14. októbra
a zasadnutie komisie školstva,
športu a mládeže sa uskutoční
zajtra 15. októbra na Mestskom
úrade v Poprade.
SLÁVNOSTNÁ
členská
schôdza Regionálneho združenia zdravotne postihnutých
Prešovského kraja Základná
organizácia Poprad sa bude
konať vo štvrtok 15. októbra
o 15. hod. v reštaurácii Tatranka na sídlisku Západ.
SPOLOČNOSŤ Veolia Energia Poprad organizuje vo štvrtok
15. októbra o 16. hod. v hoteli Satel v Poprade Klientsky deň 2015.
KONCERT Igor Kucer
Emotion Group Andy Wahrol Piesne mojej matky sa uskutoční zajtra 15. októbra o 18. hod.
v Tatranskej galérii v Poprade.
PREMIETANIE v Kinoklube Film Europe, ktorý pôsobí
v Tatranskej galérii v Poprade,
sa bude konať zajtra 15. októbra o 19. hod. Diváci uvidia
francúzsky film s názvom Moja
matka. V nedeľu 18. októbra
o 17. hod. sa bude premietať
film Turné.
POPRADSKÝ Klub Sclerosis Multilex pri SZSM organizuje výstavu tvorby a činnosti členov klubu, ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 22. októbra od 9. do
15.30 hod. a v piatok 23. októbra
od 8. do 13. hod. v priestoroch
zasadačky Nemocnice Poprad
na 3. poschodí.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude vo štvrtok 22.
októbra od 7.40 do 15.30 hod.
v Strážach na Ulici Škultétyho
č.d. 31, 35, 238, 245 a 3221.
V UTOROK 27. októbra sa
v Prešove uskutoční 14. zasadnutie Prešovského samosprávneho kraja.
(ppš)

•
•

•

Prezreli si areál bývalých kasární

(Dokončenie zo str. 1)

„Najvhodnejšie využitie by bolo
formou zmiešaného územia pre
bývanie a občiansku vybavenosť,
sprístupnením nábrežia rieky
Poprad pre mestskú pláž, park,
cyklochodník a zaujímavé by bolo
využiť tento priestor aj ako verejné priestranstvo, námestie, ktoré
by slúžilo občanom a doplnilo to,
čo na sídliskách chýba.“
Areál bývalých kasární na Ul.
29. augusta má rozlohu viac ako 64
tisíc m2 a nachádza sa v ňom viacero budov. Iveta Borňáková, po-

verená vedením odboru správy majetku Mestského úradu
v Poprade, doplnila: „Areál
bývalých kasární prešiel do
majetku mesta Poprad v
dvoch etapách. Prvá väčšia
časť z ministerstva obrany
darovacou zmluvou ešte v
roku 2013 a druhá zámennou zmluvou medzi týmto ministerstvom a mestom Poprad
v októbri 2014.“ Hodnota zamenených nehnuteľností musela
byť porovnateľná. Mesto zamenilo budovy okresného a bývalého

obvodného úradu a dostalo za to
v areáli kasární dve veľké budovy
ubytovní a menšie objekty, veľkú
asfaltovú plochu a takisto časť
budovy, kde momentálne sídli
katastrálny odbor OÚ.
(mar)

V zime letecky z Varšavy do Popradu a Tatier

V zimnej sezóne 2015/16 sa výrazne zlepší prepojenie Popradu a Vysokých Tatier s hlavným
mestom Poľska - Varšavou. Lotyšský národný
prepravca AirBaltic bude od 15. decembra do 10.
marca 2016 realizovať pravidelné letecké spojenia z Varšavy na letisko Poprad-Tatry.
Lety budú prevádzkované najpopulárnejšími
dvojprúdovými dopravnými lietadlami Boeing
737-300 dvakrát týždenne v utorok a vo štvrtok.
Spustenie tejto linky má počas zimnej sezóny
prilákať poľských milovníkov lyžovačky, ktorí sa
chcú rýchlo, komfortne a cenovo atraktívne dostať do slovenských Tatier. Letisko Poprad-Tatry,
ktoré sa nachádza vo výške 718 m. n. m., má vý-

hodnú polohu, keďže je situované blízko najpopulárnejších slovenských lyžiarskych stredísk tak vo
Vysokých, ako aj v Nízkych Tatrách.
(lma)

Hviezdoslavova ...
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(Dokončenie zo str. 1)
Cestu uzatvorí firma STRABAG
realizujúca rekonštrukciu následne ešte kvôli položeniu vrchnej
asfaltovej vrstvy. „Chceme zároveň
upozorniť vodičov, aby do doby položenia poslednej asfaltovej vrstvy
jazdili po komunikácii s maximálnou pozornosťou kvôli jestvujúcim
sieťovým uzáverom, ktoré budú
zatiaľ mierne nad úrovňou vozovky,“ doplnil Marián Rusnák z odd.
investičného rozvoja MsÚ.
Pôvodne avizovaný termín odovzdania celej stavby - 14.október
2015 sa nepodarilo dodržať kvôli neočakávaným komplikáciám
- nekvalitnému podložiu, ktoré
bolo nevyhnutné spevniť a nesúladu uložených podzemných rozvodov rôznych subjektov s platnými
normami. Kvôli vyriešeniu týchto
problémov muselo mesto urobiť
rokovacie konanie, aby sa dodržal
zákon o verejnom obstarávaní.
Pôvodné náklady vo výške 318 tisíc eur museli byť preto navýšené
o viac ako 60 tisíc eur.
Aj keď podľa upravených plánov by mala byť stavba dokončená
najneskôr 21.novembra, zhotoviteľ avizuje zámer odovzdať stavbu
v prípade priaznivého počasia do
konca októbra.
(mag)
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Krátke správy
Výborné finančné zdravie mesta • PREMIÉROVÝ
program
SR 141,6 perc.).
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Detského folklórneho súboru

(INEKO) prezentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za obdobie rokov 2011-2014.
Mesto Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia. V hodnotení finančnej
stability 50 najväčších miest sa Poprad umiestnil na
5. priečke, medzi mestami s viac ako 50 tisíc obyvateľmi obsadil Poprad opakovane 1. miesto. Medziiným predstavuje dlh mesta 0,8 perc. príjmov
(priemer SR je 23,5 perc.),dlh na obyvateľa mesta
Poprad predstavuje 4 eurá (priemer SR je 130 eur)
a okamžitá likvidita Popradu 404,0 perc. (priemer

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej
miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému
mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje,
alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa
počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov
finančnej stability: celkového dlhu, dlhovej služby,
záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote
splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie.
INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6,
mesto Poprad si svoje finančné zdravie udržalo a
dosiahlo skóre 5,42, čo je oproti predchádzajúcemu
hodnoteniu zlepšenie o dve stotiny bodu. (ineko)

Návštevníci mesta hodnotili Poprad a región

Mestská informačná kancelária (MIK) mesta Poprad vyhodnotila dotazníkový prieskum,
ktorý zrealizovala počas letnej
turistickej sezóny.
„Chceli sme dať turistom
možnosť vyjadriť svoj názor na
Poprad a blízky región. Pripravili sme preto dotazníky, ktoré
mali možnosť vyplniť počas
svojej návštevy MIK. Túto príležitosť využilo 47 návštevníkov
mesta,“ informovala riaditeľka
MIK Poprad Lucia Pitoňáková.
Najpotešujúcejším
zistením vyplývajúcim z výsledkov
prieskumu je fakt, že viac ako 90
perc. návštevníkov sa plánuje do
Popradu vrátiť. Za silnú stránku Popradu považujú výhľad na
Vysoké Tatry a ich bezprostrednú blízkosť, pozitívne bola hodnotená tiež malá vzdialenosť od
Slovenského raja. Okrem krás samotného mesta a blízkosti Tatier
bolo ako tretia najsilnejšia stránka Popradu hodnotené Aquacity Poprad. Podľa účastníkov
dotazníkového prieskumu žijú
v Poprade milí ľudia; mesto má
svoju osobitú atmosféru; je čisté,
pekné, upravené. Respondentom
sa páčili podujatia organizované
mestom Poprad, vrátane stán-

kov na námestí. Pozitívne hodnotenie si vyslúžila aj budova
železničnej stanice. Niektorým
hosťom sa páčila dostupnosť Popradu ako cieľovej destinácie - po
ceste, železničnou dopravou aj
letecky, pozitívne hodnotili aj turistický vláčik, ktorý premával v
Poprade počas letnej sezóny, ihrisko pre deti na námestí, nákupné možnosti, služby MIK.
Takmer tretina respondentov dotazníkového prieskumu
uviedla, že nie je nič, čo by ich
v Poprade nepríjemne prekvapilo, prípadne neuviedli žiadnu
odpoveď. Ďalších respondentov
negatívne zaskočil počet asociálov na stanici a na námestí.
Veľmi negatívne bola hodnotená
tiež chýbajúca úschovňa batožín
na železničnej stanici. Niektorí
návštevníci poukázali na potrebu lepšieho značenia zo železničnej a autobusovej stanice do
centra mesta. Medzi negatívami
boli uvedené aj špinavé lavičky
na stanici, ceny služieb, nevyužitý potenciál v podobe prázdneho
námestia v Spišskej Sobote. Časť
respondentov by uvítala predĺženie prevádzkovej doby obchodov
a kaviarní v centre mesta, chýbal
im „život“ na Námestí sv. Egídia

po 16. hod. V centre Popradu
chýbali návštevníkom neplatené
verejné toalety a viac zdrojov pitnej vody, ocenili by širšie pokrytie linkami MHD a viac spojení
do V. Tatier - autobusovou alebo
vlakovou dopravou. Turisti by
privítali tiež možnosť výstupu
na vežu Kostola sv. Egídia, viac
parkov, návštevník zo Švédska
by uvítal v Poprade viac cyklistických chodníkov.
Informácie získané v dotazníkovom prieskume by mali
poslúžiť na ďalšie skvalitnenie
a rozšírenie služieb v cestovnom ruchu. „Spätná väzba od
turistov je mimoriadne dôležitá. Urobíme všetko pre to, aby
sme nedostatky, na ktoré máme
dosah, odstránili. Zároveň je to
výzva pre ostatných, ktorých sa
to týka, aby rovnako priložili
ruku k dielu. Len tak budú spokojné obe strany - návštevníci i
mesto so svojimi obyvateľmi,“
uviedol primátor Popradu Jozef
Švagerko.
Služby MIK mesta Poprad
využilo v mesiacoch júl a august tohto roka spolu 10 130
návštevníkov, čo predstavuje v
porovnaní s rokom 2014 nárast
o 100 perc.
(mag)

V minulom roku sa na Námestí
sv. Egídia začala výstavba nového
obchodného centra Forum. Na ploche 22 500 m2 sa bude nachádzať
viac ako sto obchodov, supermarket
s rozlohou 1 300 m2 a parkovanie
pre 450 automobilov. Zároveň budú
môcť návštevníci využiť aj kaviarne
a reštaurácie s vonkajšími terasami s
krásnym výhľadom na Vysoké Tatry.
Investorom je Gemo Holding, člen
koncernu Gemo, Multi Veste a dodávateľom stavby spoločnosť Gemo
Olomouc. Otvorenie nového centra Forum sa uskutoční 22. októbra
2015.
FOTO - Marta Marová

Maguráčik z Kežmarku pri príležitosti 40. výročia jeho založenia
s názvom Dolu pod Magurou alebo Ako Janko a Marienka šťastie
hľadali, môžu priaznivci folklóru
vidieť v sobotu 17. októbra o 16.
hod. v MsKS Kežmarok.
DEŇ zdravia vo Svite sa
uskutoční v utorok 20. októbra
od 10. do 15. hod. Návštevníci si na ňom môžu dať vyšetriť
cholesterol, odmerať tlak, zmerať
percento telesného tuku, skonzultovať zdravotný stav, uvidia
tiež ukážky prvej pomoci a aktivity na ochranu a podporu
zdravia. Organizuje ho Mesto
Svit v spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva
Poprad a Slovenským Červeným
krížom vo Svite a v Poprade.
VÍŤAZOM národnej súťaže
Dedina roka 2015 sa stala obec
Spišský Hrhov z okresu Levoča.
Táto obec bude v budúcom roku
reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
PODĽA najnovšej správy
EÚ, ktorá mapovala platovú situáciu učiteľov a riaditeľov škôl v
Európe, platy učiteľov začali rásť.
K rastu došlo až v 23 krajinách
EÚ. Slovenská republika spolu
s Estónskom, ČR, a Litvou patrí
do skupiny krajín, kde je úroveň
platov učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania pod hranicou
HDP na obyvateľa. Eurostat si
všíma aj zastúpenie žien v školstve. Až 70% pedagogických
pracovníkov v EÚ tvoria ženy.
Pokiaľ ide o SR, ženy majú na základných školách podiel 89,5%,
na stredných školách 74,2%. Na
slovenských vysokých školách
majú ženy medzi pedagogickými
pracovníkmi podiel 44,7%.
VIAC ako milión litrov vody
spotrebovali hasiči pri hasení
požiaru hotela Junior Jasná v Demänovskej doline minulého týždňa. Zasahovalo pri ňom celkovo 137 profesionálnych hasičov.
Požiar pomáhali hasiť aj pracovníci Hasičského a záchranného
zboru z Popradu.
OD včera do piatka 13. až 16.
októbra a v pondelok a utorok 19.
a 20. októbra od 7.40 do 13.30
hod. budú ŽSR vykonávať výlukové práce medzi stanicami Starý
Smokovec - Vyšné Hágy z dôsledku čoho budú vlaky nahradené
autobusovou dopravou.
(ppš)

•
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O priazeň divákov aj poroty bude súperiť vyše päťdesiat filmov
šírili premietanie v Spišskej Novej
Vsi, takže možno prekročíme aj 10
tisíc. Diváci môžu udeľovať svoj
hlas najlepšiemu filmu ako tradične v diváckej ankete. Filmy sú zaujímavé, niektoré i veľmi dojímavé,
takže možno bude obecenstvo aj
plakať, napr. Hory za to nemôžu,
K2, dotknúť sa neba, Jurek, Tretí
rozmer.“
Projekcie súťažných filmov
v jednotlivých
blokoch budú
na MsÚ 14. októbra o 18. a 21.
hod., 15. októbra
o 15., 18. a 21.
hod., 16. októbra
o 12., 15., 18.
a 21. hod., pričom o 18. hod.
bude i multimediálna prezentácia - história K2 s Bobom A.
Schelfhoutom Aubertijnom. 17.
októbra budú projekcie o 9., 12.,
15., 18. a 21. hod., navyše o 18.
hod. bude premietaniu predchádzať multimediálna prezentácia
Sandyho Allana spojená s besedou a v nedeľu 18. októbra bude
premietanie o 9., 12. a 17. hod. V
Dome kultúry v Poprade sa bude

Nepolepšiteľný vodič

Dopravní policajti z Popradu začali trestné
stíhanie a súčasne vzniesli obvinenie z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia
a z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia voči
26-ročnému Danielovi z Kežmarku.
Mladý vodič v nedeľu 4. októbra pár minút po
druhej hodine ráno viedol vo Veľkom Slavkove
vozidlo Mercedes-Benz v stave vylučujúcom spôsobilosť. Zišiel mimo cesty, narazil do odstaveného
auta Škoda Yeti a následne do oplotenia rodinného
domu. V dôsledku tohto nárazu škodovka narazila
do rozvodnej skrinky. V jazde pokračoval v smere na Novú Lesnú, kde poškodené vozidlo odstavil pred križovatkou na Mlynicu. Dychová skúška
u Daniela dosiahla hodnotu najmenej 0,51 mg/l.
Tento vodič bol za skutok v stave vylučujúcom
spôsobilosť v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch právoplatne odsúdený rozsudkom
Okresného súdu v Kežmarku na 18 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 rokov a
zákazom činnosti riadiť motorové vozidlá každého
druhu v trvaní 3 rokov. Daniel pri dopravnej nehode
utrpel zranenia a bol prevezený na vyšetrenia do nemocnice, spoločne s jeho spolujazdcom Marekom,
ktorý podľa lekárskej správy utrpel ľahké zranenia s
dobou liečenia do 7 dní. Škoda na rozvodnej skrinke bola odhadnutá na sumu 4 500 eur, na Škode Yeti
vznikla škoda vo výške 10 000 eur, na oplotení rodinného domu 500 eur a na Mercedese 15 000 eur.
Obvinený vodič je stíhaný na slobode.
(krp)

vo štvrtok a piatok premietať pre
školy, v piatok a sobotu bude projekcia súťažných filmov o 18.30
a 21.30, v nedeľu bude projekcia
víťazných filmov 17.30 hod. Podrobné informácie o premietaní sú
na www.mfhf.sk. Vstupenky sa
predávajú oddnes 14. októbra od
12. hod. v priestoroch vestibulu
MsÚ v Poprade.
O cene Grand
Prix za najlepší
film a ostatných
oceneniach
bude rozhodovať trojčlenná
porota v zložení Jakub Zipser, programista v Asociácii
slovenských
filmových klubov, Kryzstof Kokoryn, poľský
maliar a filmár a Eberhard Jurgalski, nemecký kronikár hôr a
autor kníh.
Hostia festivalu Bob Schelfhout Aubertijn z Holandska a
Sandy Allan z Veľkej Británie sa
predstavia so svojimi prednáškami počas večerných premietaní
filmov. B. Schelfhout je horozelec, ktorý prešiel od lezenia

ku knihám, článkom, prekladom,
dokumentárnym
filmom atď. a Sandy Allan je
škótsky horolezec, horský vodca.
V roku 2012, v priebehu osemnástich dní a v alpskom štýle
s partnerom Rickom Allenom
dokončil prvovýstup na 10 km
dlhý hrebeň Mazeno na Nanga
Parbate, ktorý sa považuje za jeden z najťažších hrebeňov.
Okrem filmov budú mať
návštevníci možnosť pozrieť
si vo vestibule MsÚ v Poprade
výstavu fotografií Vlada Šifru
s názvom Krajiny vo mne a v
nákupnom stredisku Max výstavy Petra Hámora Okamihy
a Luciana Očkovského Neznáme Grónsko. Všetky tri výstavy budú prebiehať počas celého
festivalu.
V rámci MFHF sa v sobotu 17.
októbra na Námestí sv. Egídia
uskutoční aj Slovenský pohár v
športovom lezení - boulderingu,
pre športových lezcov.
Festival sa skončí v nedeľu 18.
októbra o 17. hod. slávnostným
vyhlásením výsledkov festivalovej súťaže a premietaním víťazných filmov.
(ppm)

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
náčelník Mestskej polície Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- odborná spôsobilosť na príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov
- znalosť právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia dokladu o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického kontaktu
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- kópia zbrojného preukazu skupiny B alebo A
- návrh koncepcie rozvoja mestskej polície
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. októbra 2015 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - mestská polícia“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

PP-111

V stredu 14. októbra o 18.
hod. sa vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Poprade
uskutoční slávnostné otvorenie
XXIII. Medzinárodného festivalu horských filmov, ktorý
potrvá do nedele 18. októbra.
Okrem tradičného premietania na MsÚ v Poprade, budú
niektoré filmy premietané aj
v popradskom Dome kultúry,
Kine Iskra v Kežmarku a Kine
Mier v Spišskej Novej Vsi.
Diváci budú môcť uvidieť celkovo 54 filmov od tvorcov z 15
krajín sveta. Z nich bude 9 slovenských: Bikeslava od Roberta Vrláka a Norberta Karnaya, Akceptácia od Jaroslava Matoušeka, Suri
od Pavla Barabáša, Biele objatie
od Braňa Molnára a Petra Magáta, Hory za to nemôžu od Petra
Púcheho, Posúvanie hraníc II. Tretí rozmer od Sylvie Galajda,
Mareka Rigdu a Juraja Rokfalusyho, Just Go od Patrika Paulínyiho, Divoké Slovensko od Tomáša
Hulíka a Jana Hafta a Kráľ nebies
- orol skalný od Tomáša Hulíka.
Riaditeľka MFHF Mária Hámorová podotkla: „V minulom roku
sme zaznamenali účasť takmer 9
tisíc divákov, tohto roku sme roz-
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Kvetinové
záhony
pred zimou
Z kvetinových záhonov na
území mesta Poprad postupne mizne kvetinová výzdoba.
Odstraňovanie letničiek je už
tradičnou prípravou verejnej
zelene na zimu.
„Po vybratí letničiek zo záhonov bude nasledovať výsadba
cibuľovín. V 20 lokalitách mesta by tak na jar mali rozkvitnúť tulipány, ktoré sú už tradičnou kvetinovou výzdobou
nášho mesta v jarných mesiacoch,“ informovala Daniela
Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Samospráva realizuje
kvetinovú výzdobu na verejnej zeleni nielen v centre mesta, ale aj v jeho jednotlivých
častiach. Ročne vysadí približne 22 000 cibúľ.
(mag)

Pozor
na cestách
Ochranári varujú vodičov,
aby si práve počas tohto obdobia dávali pozor na cestách
a rešpektovali dopravné značenia upozorňujúce na jelene.
Práve v tomto čase dochádza k
dvoreniu jeleňov, ktoré počas
toho zabúdajú na ostražitosť.
Vodiči by mali byť počas ruje
obzvlášť opatrní, a to najmä v podvečer a skoro ráno,
aby nedošlo k nešťastiam na
cestách. Pozor by si mali dávať osobitne vodiči v národnom parku.
(ppš)

Masaharu Takasaki - originálny básnik architektúry

Japonský architekt svetového
mena Masaharu Takasaki je autorom mnohých unikátnych stavieb. Výstava fotografií jeho diel
pod názvom Stavby predchnuté
duchom je otvorená od minulého štvrtka do polovice novembra
v Tatranskej galérii v Poprade.
Výstava, ktorá pred Popradom
prebiehala v Benátkach, sa do nášho mesta dostala vďaka aktívnej
spolupráci TG s Kabinetom architektúry v Ostrave. Kurátor Tadeáš
Goryczka (na foto) sa s autorom
stretol v Ostrave na prednáške
a dohodli sa na výstave najprv v
Čechách a potom na Slovensku, v
TG. Priblížil: „Japonská architektúra je zvláštna, na vysokej úrovni, ale
Takasaki je ešte originálnejší, než
iní. Sme radi, že sa nám podarilo
túto expozíciu doviezť a prezentovať v takých krásnych priestoroch
vašej galérie. Navyše využili sme
výklenky stálej expozície, pretože
aj v tradičných japonských domoch
sú dekoračné výklenky. Volajú sa
tokonoma a bývajú v nich bonsaje
a kaligrafie. Dovolím si povedať, že
vďaka tomu je popradská výstava
najviac japonská z výstav, ktoré mal

M. Takasaki v strednej Európe.“
Kurátor vyzdvihol, že Masaharu
Takasaki nie je obyčajným architektom, nie je remeselníkom, ale
v podstate básnikom, sochárom,
človekom, ktorý sa nezaoberá iba
účelom stavby, dispozíciou, ale
chce ju prepojiť nielen s blízkym
okolím, ale s celým svetom, celým
všehomírom. Je tvorcom, ktorý vytvorí sťaby temer živý organizmus
skĺbený s prírodou.
Autor sa narodil v roku 1953 na
ostrove Kjúšu a svoju profesijnú
dráhu začal v 80. rokoch minulého storočia. V súčasnosti sa podieľa svojimi návrhmi na obnove

osídlenia zničeného v roku 2011
veľkým zemetrasením, cunami a
jadrovou haváriou. Je profesorom
na Kyotskej univerzite umenia a
dizajnu a čestným členom Kráľovskej spoločnosti architektov vo
Veľkej Británii.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková povedala: „Pre Popradčanov
je táto výstava pozvaním do sveta
nadčasovej architektúry. Mnohí
návštevníci hovoria, že je až neuveriteľné, že takéto stavby niekde
vôbec stoja.“ Medzi jeho jedinečné diela patrí aj Astronomické
múzeum v japonskom Kihoku,
ktoré sa najviac páči aj kurátorovi
T. Goryczkovi. Zmienil sa najmä
o schodišti, kde každý schod je
iný. M. Takasakimu sa podarilo
presvedčiť úrady aj investora, aby
nemusel dodržať prísne normy.
Toto umelecké dielo má totiž
prebudiť ľudí, aby sa neponáhľali,
ale vnímali priestor okolo seba,
ako žije a spája jedinca s celým
vesmírom. Autor totiž vo svojich
stavbách využíva a kombinuje
mnoho až mytologických prvkov,
posvätnú geometriu a pôsobenie
prírodných síl.
(mar)

Poslucháči slovenského rádia, kde spisovateľ Boris Filan moderuje každú sobotu
reláciu Pálenica, ho mohli tentoraz zažiť
aj naživo. Vo štvrtok minulý týždeň zavítal do Popradu s programom Pálenica
Borisa Filana na cestách. V priestoroch
kina Tatran, ktoré je čoraz častejšie využívané na rôzne podujatia, sa spolu so synom Oliverom podelili so svojimi cestovateľskými zážitkami nielen po Slovensku,
ale aj zo zahraničia, so spomienkami na
mladosť a zábavnými historkami o rodine a priateľoch. FOTO - Silvia Šifrová

Termín stretnutí zmenili na poslednú stredu

V posledný septembrový utorok sa na
MsÚ stretli poslanci volebného
obvodu č. 1 (centrum, sídlisko
Západ, Veľká, Sp. Sobota, Matejovce, Stráže), aby zhodnotili svoje aktivity od ostatného
stretnutia v júni a informovali
sa navzájom o konkrétnych
žiadostiach obyvateľov mesta
Poprad, ktoré aktuálne riešia.
Predsedníčka VO č. 1 Anna
Schlosserová informovala o vybavovaní množstva záležitostí - žiadosti o zrušenie reklám
pre cirkusy na území mesta
Poprad, riešení dopravnej situácie na Ul. B. Němcovej po
asanácii bývalého azylového
bývania vo vzťahu k vytvoreniu
prístupovej cesty k rodinným
domom, povrchovej úpravy

prístupových ciest a chodníkov
po vydaní kolaudačného rozhodnutia na Ul. Schmoerovej v
Sp. Sobote, prenájme telocvične na Francisciho ul. modelárom, riešení rušenia verejného
poriadku a kľudu v zariadení
na sídlisku Západ po vykonaných opatreniach regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
s návrhom na ďalšie konania
sociálneho odboru a úradu
práce. Poslanci sa tiež zaoberali
petíciou podanou obyvateľmi
mestskej časti Matejovce proti
zmene dopravného značenia
na Lidickej ul., žiadosťou o
vykonanie úpravy - priechodu
pre peších a cyklistov zo Sp.
Soboty do Matejoviec, vybudo-

vania prístupovej komunikácie
k rodinným domom na Ul. Allendeho v Matejovciach. Ďalej
rokovali o riešení porušovania
verejného poriadku na súkromnom pozemku v Matejovciach v
časti Nad Tehelňou, o žiadosti
majiteľov penziónov na námestí
v Sp. Sobote ohľadom sprístupnenia verejného WC zo strany
mesta pre zájazdy a návštevníkov. Tiež prerokovali úpravu
chodníka a lávky oproti daňovému úradu na Štefánikovej ul.
Predsedníčka ďalej uviedla,
že požiadavka poslanca Rudolfa
Kubusa týkajúca sa postupu pri
podpise zmluvy medzi mestom
Poprad a spoločnosťou Trik a
účasti poslancov pri slávnost-

ných prijatiach jubilantov budú riešiť priamo
s primátorom mesta formou
interpelácie na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
Na septembrovom stretnutí
dohodli poslanci VO č. 1 zmenu
termínu určeného na pravidelné
zasadnutia volebného obvodu,
a tým bude posledná streda v
mesiaci o 16. hod. Miesto určí
predseda VO písomným oznámením vždy pár dní pred jeho
konaním. K tejto zmene došlo
na základe opakovanej neúčasti
väčšiny poslancov, ktorým doterajšie termíny nevyhovovali.
Samozrejme, okrem poslednej
stredy v mesiaci, môžu občania
osloviť hociktorého poslanca
v obvode a riešiť s ním svoje
požiadavky.
(ppp)
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Netradičný Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov, ktorému bol venovaný 26. september, svojimi aktivitami
podporuje jazykové vzdelávanie a oslavuje jazykovú rozmanitosť v Európe. V ten deň sa
v mnohých krajinách organizujú rôzne jazykové podujatia.
Zaujímavú akciu pod vedením angličtinárov pripravili
aj druháci a tretiaci z Gymnázia na Ulici
Dominika
Tatarku v Poprade.
Študenti z
2. A, 2. B, 2. C
a 3. B si v ten
deň na chvíľu
vyskúšali roly
učiteľov angličtiny. Svojich jazykovo menej zdatných spolužiakov pozvali „na návštevu“
na svoje hodiny a pripravili si
pre nich rôzne úlohy a aktivi-

Poďakovanie
za starostlivosť
Vrátil som sa z každoročného rehabilitačného pobytu,
ktorý som absolvovať na rehabilitačnom oddelení Nemocnice Poprad. Cítim sa tam vždy
veľmi dobre a s poskytovaním
liečebnej a zdravotnej starostlivosti som bol veľmi spokojný.
Ďakujem za príjemný prístup,
ochotu a porozumenie k potrebám pacientov. Potešilo ma tiež,
že na lôžkovo-rehabilitačnom
oddelení boli aj praktikanti z popradskej zdravotníckej školy aj z
Katolíckej univerzity z Ružomberka. Obdivujem ich zručnosť
a šikovnosť pri poskytovaní pomoci nám, pacientom. (mka)

POĎAKOVANIE

Občianske združenie POPOLUŠKA ďakuje vedeniu Súkromnej strednej odbornej školy
v Poprade - Veľkej za spoluprácu pri realizácii charitatívneho projektu - vystúpenie rockového muzikálu Popoluška,
z ktorého výťažok bol venovaný
Progresfem - bezplatnej poradni pre týrané ženy v Poprade.
Menovite ďakujeme majsterkám odborného výcviku v odbore kaderník, ktoré
svojím aktívnym prístupom
v podpore kreativity žiačok
tejto školy boli nápomocné pri
tvorbe účesov pre 17 muzikálových postáv.
(snr)

ty v anglickom jazyku. Žiaci si
mohli zasúťažiť v kvíze o zvykoch v Británii a dozvedieť sa,
ako chutí nefalšovaný anglický
puding, prečo sa v Británii jazdí
vľavo a prečo sa tam pri každej
príležitosti ponúka čaj. Študenti si zahrali rôzne jazykové
hry, videli zábavné scénky, počúvali britskú a americkú hudbu... Dievčatá upiekli mafiny,
keksy, pripravili anglický
čaj s mliekom i typickú americkú
pochúťku
marshmallow
a servíroval sa
aj kráľovský
dezert - sendvič kráľovnej Viktórie. Škola sa jednoducho zmenila na hru a žiaci sa presvedčili,
že učenie jazyka vôbec nemusí
byť drina.		
(zsu)

Začínajúci pedagogickí zamestnanci

Školský úrad Poprad zrealizoval na pôde Mestského úradu
v Poprade úvodné stretnutie
začínajúcich
pedagogických
zamestnancov k adaptačnému
vzdelávaniu. Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúcich
pedagogických zamestnancov
je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon
samostatného pedagogického
zamestnanca, ktoré nemožno
získať absolvovaním študijného
alebo vzdelávacieho programu
v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania.
Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 21 začínajúcich pedagógov
základných, materských a umeleckých škôl zo Školského úradu
Poprad. Lektori podujatia zoznámili prítomných so základnou legislatívou v školstve. Osobitnú
pozornosť venovali adaptačnému

vzdelávaniu a rozboru rámcového
programu adaptačného vzdelávania. Adaptačné vzdelávanie je
v rozsahu troch mesiacov, ak ide
o začínajúceho pedagogického
asistenta, začínajúceho trénera
alebo zahraničného lektora a jedného roka, ak ide o ostatných
pedagogických
zamestnancov.
Vzdelávanie sa realizuje v škole
začínajúceho pedagogického zamestnanca formou jeho konzultácií s vedením školy, s uvádzajúcim
učiteľom a s ostatnými pedagógmi,
hospitačnou činnosťou a s účasťou
na podujatiach organizovaných
školou. Adaptačné vzdelávanie sa
ukončuje záverečným pohovorom
a otvorenou hodinou, ktorú predvedie pred trojčlennou komisiou
začínajúci pedagogický zamestnanec a až po jeho úspešnom absolvovaní sa začínajúci pedagóg stane samostatným pedagogickým
zamestnancom.
(etu)

Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu

V polovici septembra sa v Podtatranskej knižnici uskutočnilo podujatie Literárno - umeleckého klubu Milana Rúfusa venované 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. Zúčastnili sa na ňom
aj študenti z Gymnázia na Kukučínovej ulici v
Poprade. Lektor Jozef Janigloš nazval tému „Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu“.
Sledujúc túto myšlienku, predostrel spoločenstvu celý rad podnetov na premýšľanie a na poznanie Štúrovej Napísali
osobnosti. Lektor vychádzal z kalendária najdôležitejších spoločenských pohybov a tak upozornil
na 16. september 1848, dátum vzniku Slovenskej
národnej rady, ktorý žiaľ nebol v dejinných udalostiach považovaný za kľúčový.
Veľký podiel na politickom formovaní národa
sú Žiadosti slovenského národa prijaté v Liptovskom Mikuláši v júni 1848, v ktorých je zhrnutý
v 14 bodoch politický program Štúra a jeho školy.
Rovnako dôležité bolo jeho účinkovanie v Uhorskom sneme za mesto Zvolen v roku 1847, dobrovoľnícka výprava v rokoch 1848 - 49. Štúr tak pred

našimi očami vyvstáva ako najväčšia osobnosť
slovenskej histórie v 19. storočí presahujúca širšie
do slovanských a európskych súvislostí.
Lektor zdôraznil oduševňujúcu a vodcovskú
schopnosť viesť za sebou generáciu 17 a viacročných súputníkov, ktorí aktívne vykročili na
cestu národných ideálov - tvoriť, málo troviť a
vzdelávať sa, cestovať a zhromažďovať, zaznamenávať v cestopisných denníste nám koch fakty o bytí národa.
Neodmysliteľnou súčasťou života Ľ. Štúra bolo
neustále vzdelávanie sa v najlepších školách a
univerzitách (Halle), získavanie jazykových znalostí, ktoré mu umožňovali viesť živú korešpondenciu s najväčšími vzdelancami svojej doby - v
Rusku, Srbsku, Poľsku, Česku, sledujúc nezištne
demokratické ideály (nie biznis alebo nebodaj
osobné záujmy).
Téma Ľudovít Štúr sa určite na základe záujmu, ako aj januárového výročia úmrtia (12. januára 1856) premietne do ďalšieho klubového
stretnutia.			
(hre)

Deň cestovného ruchu
si pripomenuli aj študenti

Program kina CINEMAX Poprad

Začiatkom októbra si prišli stredoškoláci z popradskej Obchodnej akadémie pripomenúť do Podtatranskej knižnice v Poprade Svetový deň cestovného ruchu, ktorým bol 27. september. Lektor Adam Vanečko
pripravil pre nich interaktívnu prednášku venovanú
cestovného ruchu a zaujímavostiam s ním spojenými.
Kreatívnym prezentačným videom zase poukázal na
skutočnosť, že cestovný ruch významne prispieva k celkovému rozvoju spoločností. Študenti mali tiež možnosť
hlbšie spoznávať tatranský región a jeho možnosti cez
relax, udržiavanie zdravia, poznávanie kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií, geografie regiónu až
po široké príležitosti na turistiku. Adriana Hricková

Od 8. októbra do 14. októbra

Predpremiéra - PAN: Cesta do Krajiny - Nekrajiny 3D - o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend), Hotel
Transylvánia 3D - o 17.50 hod., Hotel Transylvánia 2D - o 14.10 hod. (hrá sa len cez víkend) a
o 15.50 hod., Marťan 2D - o 19.50 hod. (nehrá sa
20.10.), Artmax filmy - Mladosť - o 19.50 hod.
(hrá sa len 20.10.), Žmurko Bill - o 16.10 hod.,
The Program: Pád legendy - o 18.20 hod., Everest
2D - o 20.40 hod. (nehrá sa 19.10.), Purpurový
vrch - o 20.40 hod. (hrá sa len 19.10.) a o 21. hod.
(nehrá sa 19.10 hod.), Wilsonov - o 13.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Na lane 3D - o 16. hod., Stážista - o 18.30 hod. (nehrá sa 19.10.), Artmax koncert
- Roger Waters: The Wall - o 20. hod. (hrá sa len
19.10.). Viac na www.cine-max.sk
(ppp)
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Študentská kvapka krvi

Jesenný deň v MŠ na Okružnej ulici
Minulá streda nebola pre deti
z Materskej školy na Okružnej
ulici v Poprade všedným dňom.
V dopoludňajších hodinách ich
na školskom dvore čakali pani
učiteľky z triedy Ježkov, prezlečené za jesenný vietor a leto.
Jesenný vietor však neprišiel na
návštevu s prázdnou rukou. Doniesol pre leto kufor s jesenným
oblečením. Vyzval deti, aby mu
pomohli obliecť leto a premeniť
ho na jeseň, ktorá nám tu teraz

vládne. Jeseň sa veľmi potešila,
ale nechcela sa tešiť sama, preto
si pre deti pripravila na školskom
dvore rôzne aktivity, medzi ktorými nechýbalo triedenie ovocia
a zeleniny, priraďovanie plodov
k stromom, príprava dobrôt pre
vtáčiky a iné. Posledná a najdôležitejšia úloha bola vyrobiť pre
pani Jeseň šaty, ktoré jej v závere obliekli. Deti mali z toho radosť a nechýbala pre nich sladká odmena.
(kká)

Pozvánka

Koncert finalistu ČeskoSlovensko má talent 2013 Pavla Helana
v rámci turné Ajfon Tour, ktoré prebieha v Čechách a na Slovensku, bude aj v Poprade dnes 14. októbra o 19. hod. v dome kultúry. Vstupenky sa dajú zakúpiť pred koncertom.		
(ppš)
Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 1992 Medzinárodný deň za odstránenie
chudoby, ktorým je 17. október.
Podľa údajov agentúry Eurostat
je chudobou na Slovensku ohrozená až pätina populácie a v celej
Európskej únii dokonca štvrtina
obyvateľov. Podľa prieskumu
Nadácie Milana Šimečku realizovaného v minulom roku, je
chudoba na Slovensku fenoménom, ktorý ľudia
výrazne vnímajú. Až pre 94
percent opýtaných predstavuje
problém, pričom až 62 percent
chudobu považuje za problém
veľmi závažný. Patria k nim najmä starší ľudia vo veku 55-64 rokov, dôchodcovia, nezamestnaní, ľudia maďarskej národnosti,
tí ktorí žijú v menších a stredných obciach a ľudia, ktorých
čistý príjem je nižší ako 700 eur.
Respondenti prieskumu tiež
odpovedali na otázku, akú sumu
pokladajú minimálne za potrebnú
na skromný, ale slušný život pre
4-člennú rodinu na mesiac? 68
percent si myslí, že takáto rodina
potrebuje minimálne 901 eur, polovica z nich je presvedčená, že na
slušný život potrebuje od 901 do

1200 eur. Rovnaké percento ľudí
je dokonca toho názoru, že takáto
rodina potrebuje aspoň 1200 eur
na mesiac. V prieskume sa 59 percent opýtaných tiež vyjadrilo, že
aspoň občas pomáha chudobným
ľuďom vo forme materiálnych, ale
aj finančných darov. Ľudia takisto
využívajú charitatívne organizácie
ako možnosť sprostredkovania
pomoci, avšak menej ako priamu

Slovenský Červený kríž pripravuje od 19. októbra do 20.
novembra 2015 už XXI. ročník
kampane „Študentská kvapka
krvi“, ktorá má celoslovenskú
pôsobnosť s dosahom na všetky školy, firmy a organizácie.
Jej cieľom je motivovať najmä
mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom
zdravotníctve. Táto náborová
kampaň je druhou najväčšou
kampaňou, ktorú organizuje
Slovenský Červený kríž v spo-

lupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami
nemocníc.
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad pozýva všetkých, ktorí majú
záujem zapojiť sa do tejto
kampane a pomôcť inému zachrániť život, aby prišli darovať krv do priestorov Národnej
transfúznej služby v Poprade v pracovných dňoch od 6.
hod. do 14. hod. (v utorok
do 17. hod.).
(sck)

„Nový gympel“ daroval krv

Už deviaty školský rok po sebe spojila
študentov i učiteľov gymnázia Spojenej
školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade
ušľachtilá aktivita - dobrovoľné darovanie
krvi. V pondelok 5. októbra smerovala
mobilná odberová jednotka Národnej
transfúznej služby Poprad do budovy
školy na Ulici mládeže. Aj keď tí, ktorí
chceli darovať najvzácnejšiu tekutinu pri
„úvodnom kole“ zaplnili jednu učebňu,
krv nakoniec darovalo 15 študentov a 2
učitelia. Ostatných vyradili prekonané ochorenia či pobyty v krajinách označených ako rizikové. Ostáva veriť, že najbližší termín
Študentskej kvapky krvi, ktorá má byť v SŠUDT Poprad na jar,
bude ešte úspešnejšia.				 (zsu)
rá o občanov, ktorí sú odkázaní
na pomoc z dôvodu ohrozenia
chudobou. Petra Závacká, vedúca
oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov Mestského úradu v Poprade poukázala najmä
na jednorazové dávky pomoci v
hmotnej núdzi: „Poskytujeme ich
rodinám s deťmi, ale aj jednotlivcom. Jednorazová dávka je určená
na ošatenie, obuv, mimoriadne lie-

Popradská samospráva však
pomáha chudobným ľuďom aj
mnohými ďalšími spôsobmi.
Má zmapovaných okolo 120
bezdomovcov na území mesta,
z ktorých 40 percent je cudzích
občanov a ich počet narastá.
Mesto im umožňuje pobyt v
nocľahárni,
nízkoprahovom
bývaní v stane počas zimy, ale
pomáha aj šatstvom, ktoré aj teraz môžu občania
prinášať do nocľahárne na Levočskej
ulici. Pred zimou poslúži hlavne
teplé zimné oblečenie. Ľudia
bez domova nezostávajú sami
ani na Vianoce - každoročne
pre nich v nocľahárni podávajú
kapustnicu a dostanú potrebné praktické darčeky. Každoročne sa darčekom potešia aj
deti z rodín v hmotnej núdzi.
Článok vyšiel v rámci projektu
Ako na chudobu?, ktorý realizuje Nadácia Milana Šimečku s
podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Programu Aktívne občianstvo a
inklúzia, ktorý realizuje Nadácia
Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA
- nadácia na podporu sociálnych zmien.
PP-110

Samospráva pomáha ľuďom ohrozeným chudobou
pomoc jednotlivcom. Je smutným
výsledkom, že viac ako 40 percent
ľudí zostáva voči pomoci chudobným ľahostajnými.
Chudobou na Slovensku sú
najviac ohrození nezamestnaní
(takmer 44 percent), neúplné
domácnosti s deťmi (vyše 30 percent) a viacdetné rodiny s troma
a viac závislými deťmi (bezmála
30 perc.).
Málokto vie, že Slovensko
vynakladá na dávky v hmotnej
núdzi necelé 2 percentá štátneho
rozpočtu. Mnohí si myslia, že štát
podporuje ľudí v núdzi vo väčšej
miere ako v skutočnosti.
Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
poskytujú aj samosprávy. Mesto
Poprad sa rôznymi spôsobmi sta-

čebné náklady, základné vybavenie domácnosti, nákup školských
potrieb pre deti a ďalšie. Ide o čiastočnú pomoc, teda žiadateľ sa na
nej musí podieľať - napr. dostane
uhradenú časť sumy na práčku.“
Mesto Poprad rozdelilo za 9 mesiacov tohto roka jednorazovú
pomoc za takmer 5,5 tisíca eur.
Vykonáva aj tzv. inštitút osobitného príjemcu v prípadoch, kedy
rodiny či jednotlivci nedokážu
s peniazmi dobre hospodáriť a
nemíňajú ich na potreby domácnosti, ale neúčelne. Ako uviedla
P. Závacká, tento inštitút robia
približne pre 300 rodín a v minulom roku pomáhali ľuďom v
hmotnej núdzi efektívne nakladať
so sumou viac ako 259 tisíc eur.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Keby každý dostal, čo si zaslúži, kto by si bol istý pred výpraskom?
SHAKESPEARE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 14. októbra má meniny Boris, zajtra 15. októbra Terézia, v piatok 16. októbra Vladimíra, v sobotu 17. októbra Hedviga, v nedeľu 18.
októbra Lukáš, v pondelok 19. októbra Kristián a v utorok 20. októbra
Vendelín.

KULTÚRNY PROGRAM
MESTA POPRAD

Piatok 16. október o 18. hod.
- Evanjelický kostol a. v., Námestie sv. Egídia

XXXIII. POPRADSKÁ
HUDOBNÁ JESEŇ
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER ŽILINA

MANŽELSTVO UZAVRELI

Koncert je súčasťou XX. ročníka
Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS. Vstupné: 4 € / 2 €

26. septembra 2015 - Andrea Terifajová a Peter Babiak, Katarína Tetemondová a Ing. Miroslav Jasenčák, Stanislava Makulová a Jaroslav
Baláž, Martina Herecová a Mgr. art. Ľubomír Korenko, Diana Lévayová
a Michal Hlobík.

Nedeľa 18. október o 10. hod. divadelná sála Domu kultúry v
Poprade

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Jozefom Batisom,
86-ročným

V piatok 9. októbra 2015
vo Veľkej s
V sobotu 10. októbra 2015
vo Veľkej so

Žofiou Švirlochovou,
92-ročnou

V pondelok 12. októbra 2015
vo Veľkej s

Dušanom Zemanom,
53-ročným

V pondelok 12. októbra 2015
v Tatranskej Lomnici s

Antonom Lampartom,
91-ročným

V utorok 13. októbra 2015
v Strážach s

Annou Gildeinovou,
96-ročnou

V utorok 13. októbra 2015
v Novom Smokovci s

Annou Kurčinkovou,
68-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 14. októbra 2015
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Jánom Švajkom,
66-ročným

V stredu 14. októbra 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Figulom,
63-ročným

V stredu 14. októbra 2015
o 14. hod. v Matejovciach s

Michalom Majerčákom,
62-ročným

Vo štvrtok 15. októbra 2015
o 13. hod. v Strážach s

Rudolfom Imrichom,
74-ročným

Vo štvrtok 15. októbra 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Leskom,
63-ročným

Spomíname

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.
14. októbra 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, starostlivý otec a dedko

PETER DUNAJ

S láskou spomínajú manželka, deti, vnučka, sestry
a ostatná rodina.
Že sa rana zahojí, je len klamné.
Nám bolesť v srdci ostala a tiché spomínanie.
V sobotu 17. októbra uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný otec, starý otec, svokor a pradedo

JÁN ŽEMBA

S láskou spomínajú dcéry Zlata s rodinou, Dana a Ivana, vnúčatá, nevesta, zať, pravnuk Samko a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

KOCÚR V ČIŽMÁCH

Vo svojich hudobných rozprávkach Ujo Ľubo z Košíc aktívne
zapája do programu malého
diváka, ktorý sa potom cíti byť
absolútnou súčasťou rozprávkového sveta. Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 25. október o 16.
hod. - Evanjelický kostol a.
v., Námestie sv. Egídia
Poprad
HLAS K RODÁKOM
Historicko-literárno-hudobná
kompozícia pri príležitosti 200.
výročia narodenia ĽUDOVÍTA
ŠTÚRA. Vstup voľný.
PRIPRAVUJEME:
Piatok 13. november o 19. hod.
- divadelná sála Domu kultúry
v Poprade

DARČEK / JOZEF PROČKO
& ANDREA PROFANTOVÁ
Jedinečná komédia, v ktorej obyčajný banán takmer spôsobí rozpad manželstva.

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 14. októbra - Zlatý had, vo
štvrtok 15. októbra - Avena, v piatok 16. októbra - Limba, v sobotu 17. októbra - Diecézna
lekáreň sv. Lukáša, v nedeľu
18. októbra - Victoria, v pondelok 19. októbra - Limba a v
utorok 20. októbra - Sunpharma
- Kaufland.
Zlatý had: Novomeského 3918, č.
t. 773 10 26, Avena: Karpatská 11,

č. t. 788 17 51, Limba: Podtatranská
5, č. t. 772 26 57, Diecézna lekáreň
sv. Lukáša: Alžbetina 32, č. t.
772 23 07, Victoria: Drevárska
1, č. t. 772 14 77, Sunpharma Kaufland: Moyzesova 3.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka
do piatka od 18. do 22. hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Splní sa vám
nejaké dlhodobé prianie. Uvedomíte si však,
že ste aj sami priložili ruky k dielu.
Rozvrhnite si
svoj voľný čas,
lebo sa objaví ponuka vedľajšieho
zárobku, ktorá vás oň ukráti.
Máte veľmi
dobré vzťahy s
inými ľuďmi, preto ste v spoločnosti obľúbení. Tentoraz sa však prejaví závisť iných voči vám.

Choďte
na
výlet alebo do
spoločnosti. Potrebujete totiž načerpať energiu medzi novými ľuďmi a v novom prostredí.
Dajte na svoj
rozum a nie
na rady iných. Ukážu sa ako nesprávne a nepotrebné.
Budete šťastní a
tento pocit prenesiete aj na iných. Budete mať podporu u nadriadených aj podriadených.

Upevníte
svoju rodinu
a nastane dlhé obdobie dobrých
vzťahov plných lásky.

Niečo sa vo
vašom živote
zmení - niekto doň príde, alebo z
neho odíde.

S
rozvahou
vyriešite všetko, ale ak sa dáte strhnúť k náhlym
činom, môžete si poškodiť.

Môžete
sa
pustiť do realizácie vašich plánov, ktoré sa ukážu
ako ziskové.

Nebojte
sa
utratiť peniaze
za nejakú väčšiu vec. Vráti sa vám
raz toľko, koľko miniete.

Budete sa tešiť
z priazne nadriadených, ktorí ocenia vašu snahu
a skvelé nápady.
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DNES 14. októbra bude po
rozsiahlej rekonštrukcii chodník Pramenište vedúci unikátnym horským lužným lesom
verejnosti opätovne prístupný.
Náučný chodník je súčasťou
takmer 3,5 km prechádzkového
okruhu. Začína pri Expozícii
tatranskej prírody v Tatranskej
Lomnici. Návštevník sa počas
prechádzky dozvie, prečo je
tunajšie okolie zamokrené a že
vodou ovplyvnené prostredie
nie je bez života.
V LETE tohto roku vzniklo
vo Vile Alica v Starom Smokovci súkromné múzeum venované tatranskej fotografii a
filmu. Expozícia je rozdelená
na časť venovanú osobnostiam
pôsobiacim v Tatrách a časť
venovanú vývoju fotografie, filmu a zároveň technike. Medzi
osobnosťami nájdete mená ako
Karol Divald či Juraj Weincziller. Okrem stálej expozície
múzeum pripravuje aj výstavy.
V októbri tam prebieha výstava
s názvom Tatry na historických
pohľadniciach. Verejnosť si ju
môže pozrieť v utorok až v nedeľu od 10.30 do 17. hod.
NAJVäČŠÍ svetový lyžiarsky
portál Skiresort.info zverejnil
víťazov najlepších lyžiarskych
stredísk prostredníctvom svojho podrobného monitorovania
v Test Winner 2015. Lyžiarske
stredisko v Tatranskej Lomnici
je zaradené medzi 14 svetových
TOP rezortov do 20 km zjazdoviek, ktoré získalo aj významné
hodnotenie v kategórii „Beginners“ - top rezorty na svete
vhodné infraštruktúrou i službami pre lyžiarov začiatočníkov.
VÝSTAVA o našej najväčšej
mačkovitej šelme - rysovi ostrovidovi a jeho príbuzných vo svete
je inštalovaná v Múzeu TANAPu
v Tatranskej Lomnici. Návštevníci sa dozvedia jeho charakteristiku a spoznajú biotop, v ktorom
žije. Verejnosti bude prístupná
do 31. decembra 2015.
VAŠO Patejdl vystúpi vo
Vysokých Tatrách prvýkrát v
sprievode 10-členného sláčikového orchestra v sobotu 21.
novembra v Grand hotel Kempinski High Tatras na Štrbskom
Plese. Pre tatranské publikum
si pripravil niečo špeciálne.
Jeho hity ako Ak nie si moja,
Nepriznaná, ale aj Voda, čo ma
drží nad vodou budú špeciálne
upravené pre klavír, akustickú
gitaru a sláčiky.
(ppš)

•

•

•

•

Sneh prišiel tohto roku skoro ...

(Dokončenie zo str. 1)

Zásahy boli potrebné všade,
ale najviac v oblasti Vysokých
Tatier, problémový býva a opäť
bol aj tento pondelok horský
priechod Vernár, zásahy si vyžadujú i miesta v styku s Magurou
a ďalšie.
Sneh narobil problémy predovšetkým vodičom, pretože
väčšina nemala „obuté“ zimné
pneumatiky. Autoservisy tak dostali v pondelok zabrať. I polícia
šoférom odporúčala, aby s letnými „gumami“ nejazdili.

Intenzita sneženia bola veľká. Cestári podľa predpovedí
SHMÚ očakávali od 10 do 25
cm snehovej nádielky. Sneh tohto roku prišiel oveľa skôr než
vlani. Pracovníci SMK použili
chemický posyp minulého roku
až 24. novembra, SaÚC, oblasť
Poprad zasahovala síce prvýkrát 20. októbra 2014, ale potom bola dlhšia pauza. V roku
2013 dokonca prišiel sneh až
po 20. novembri. Ako to bude
tohto roku ukáže počasie v ďalších týždňoch.
(mar)

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru v budove na Ul. 29. augusta v Poprade
o celkovej výmere 375 m2 a spevnené plochy bezprostredne súvisiace
s uvedeným objektom o výmere 625 m2 , k. ú. Poprad, zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Jedná sa o krátkodobý prenájom nebytových priestorov, uvedené priestory
nie sú vykurované, sú bez elektrickej energie, plynu a vody. Vzhľadom na
to, že Mesto Poprad rieši budúce využitie areálu, v ktorom sa priestory nachádzajú, bude s víťazom predmetnej súťaže uzatvorená nájomná zmluva
na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Minimálne ročné nájomné: 10 620,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 14. októbra 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@
msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297		
PP-107

Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám heligónku zn. Josef Hlaváček Louny. Inf.: č. t.
0948 033 485.
56/15-P
Predám ¾ slovenský kožuch,
veľmi teplý, s opaskom, zachovalý, veľkosť 44 - 48, cena 100 €,
prípadne dohodou. Inf.: č. t.
0915 906 574.
57/15-P
Predám úplne nový, ani raz
nepoužitý multifunkčný robot
ETA BOSS s bohatým príslušenstvom. Pôvodná cena 300 €, teraz
250 €, prípadne dohodou. Vhodný aj ako vianočný darček. Inf.: č.
t. 0915 906 574.
58/15-P
Predám málo nosený (ako
nový) dlhý kožuch zo striebornej líšky. Veľmi pekný a teplý.
Pôvodná cena 1 300 € teraz 500 €,
prípadne dohodou. Inf.: č. t. 0915
906 574.		
59/15-P

•
•
•
•

•

Rôzne

Hľadáme distribúterov reklamných materiálov do schránok
v Poprade v okolí. Inf.: č. t. 0911
623 572, e-mail: poprad@redpost.sk		
89/15-R
Stolárstvo KLIN prijme
do zamestnania šikovných
stolárov - nábytkárov na prevádzku do Spišskej Teplice.
Nástup ihneď. Inf.: č. t. 0905
904 646.		
93/15-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t. 0903
905 070.		
98/15-R
Pizzeria Utopia (Dostojevského 23, Poprad) prijme upratovačku - dôchodkyňu na dohodu
v prípade záujmu volajte na tel.
číslo 052/773 22 22 alebo osobne v pizzérii.
99/15-R
Ponúkame brigádu - administratívne práce - na 4 hodiny
denne, dlhodobo, v centre Popradu. Inf.: ekonomikapoprad@
gmail.com
100/15-R

•
•
•
•

Vykonáva sa
deratizácia
Mesto Poprad oznamuje, že
od 12. októbra do 23. októbra
2015 sa vykonáva deratizácia
(regulácia živočíšnych škodcov) verejnej kanalizácie na
území mesta.
V zmysle uvedeného Mesto
Poprad upozorňuje právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na ich
povinnosť vyplývajúcu z § 52
a § 53 zákona č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov, spočívajúcu v zabezpečení zamedzenia vzniku, šírenia a na obmedzenie
výskytu prenosných ochorení
dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.
K zvýšeniu efektu vykonávaných deratizačných opatrení
prispieva vykonávanie deratizácie pravidelne a v zosúladených termínoch, čo vedie k
celoplošnému zásahu.
Na základe uvedeného žiadame povinné osoby vykonať
deratizačné opatrenia v objektoch a zariadeniach, ktoré majú
vo svojom vlastníctve alebo
správe, v termíne zosúladenom
s vykonávaním deratizácie verejnej kanalizácie, aby sa podporil efekt vykonaných prác.
Mesto Poprad zároveň upozorňuje obyvateľov na skutočnosť, že k zvýšenému výskytu
hlodavcov môže prispievať
spôsob likvidácie potravín a
to vylievaním zvyškov jedál
do WC, vyhadzovaním potravín do zberných nádob, mimo
zberných nádob (vytváraním
skládok), kŕmenie domácich
zvierat (psov a mačiek) na verejných priestranstvách, v okolí
bytových domov, pivniciach
a suterénoch.
(ppp)

Reštaurácia

SABATO

v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e ihneď
KUCHÁRA
- KUCHÁRKU

do TPP,
kontakt: 0905 350 920

UPRATOVAČKU,

kontakt: 0905 634 727.

PP-106
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Krátko zo športu

•

V SOBOTU 10. októbra sa
popradské futbalistky predstavili v rámci 8. kola 2. ligy Východ v Prešove proti Tatranu,
s ktorým prehrali vysoko 1:7.
Najbližšie privítajú až o dva
týždne v deviatom kole Humenné.
V ŠIESTOM kole ženskej
najvyššej hokejovej súťaže sa
popradské líšky ako líder tabuľky predstavia doma proti
ŽHKm Zvolen v sobotu 17. októbra o 18. hodine.
TATRANSKÁ lyžiarska liga
pokračuje 2. kolom XIV. ročníka medzinárodnej súťaže cezpoľným behom vo štvrtok 15.
októbra v Zakopanom. Poprad
budú reprezentovať žiaci športových tried ZŠ Jarná.
V RÁMCI XXIII. ročníka
Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade sa v sobotu 17. októbra na Námestí
sv. Egídia uskutoční Slovenský
pohár v športovom lezení - boulderingu pod názvom Festival
Cup 2015. Začiatok kvalifikácie je naplánovaný na 10. hodinu, finále je na programe od
15. hodiny.
POČAS MFHF sa cez víkend vo Vysokých Tatrách
bude konať už tradične aj
XXXI. ročník medzinárodného vysokohorského behu
Memoriál Jozefa Psotku na
pamiatku slovenských horolezcov - obetí Mount Everestu.		
(ppv)

•
•
•

•

Iskra Svit

Basketbalisti BK Iskra Svit
si v sobotu odkrútili premiéru na domácej palubovke
v novom ročníku extraligovej sezóny. S Nitrou otáčali
zápas v druhom polčase a po
dvoch úvodných prehrách na
ihriskách súperov sa zaslúžene tešili z prvého víťazstva
v pomere 73:64.
„Nezačali sme zle, ale
v druhej štvrtine nám súper
ušiel na viac ako desať bodov.
Vrátiť sa do zápasu bolo ťažké,
ale našťastie sa nám to podarilo,“ hodnotil duel tréner Svitu
Rudolf Jugo.
V stredu 14. októbra cestujú
Sviťania do Komárna a v sobotu 17. októbra sa predstavia
opäť doma o 18. hodine proti
KB Košice.
(ppv)

Dve prehry popradských kamzíkov

Popradskí
hokejisti
nevyhrali
už šesť zápasov po
sebe. V piatok prehrali vysoko vo Zvolene a na
bod siahli v nedeľu v Trenčíne,
keď sa rozhodlo až v predĺžení. V tabuľke sa kamzíci prepadli na ôsme miesto.
HK Poprad prichádza s novinkou už od najbližšieho kola.
Všetky domáce zápasy, ktoré
pripadajú na pracovný deň sa
budú hrať po novom na Zimnom štadióne mesta Poprad
o 17.30 hod. Nedeľňajšie zápasy
ostávajú v nezmenenom čase
o 17. hod.
Výsledky: 10. kolo v piatok

9. októbra HKM Zvolen - HK
Poprad 6:2 (1:1, 4:0, 1:1), góly
Popradu: 15. Richard Rapáč
(D. Gaborčík, L. Paukovček),
59. Andreas Štrauch (T. Török).
11. kolo v nedeľu 11. októbra
Dukla Trenčín - HK Poprad
4:3pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0), góly
Popradu: 4. Radoslav Suchý
(L. Paukovček), 27. Richard
Rapáč (L. Hvila, B. Rapáč), 55.
Lukáš Paukovček (L. Hvila, R.
Rapáč).
Program: 12. kolo v piatok 16. októbra o 17.30. hod.
HK Poprad - HK 36 Skalica,
13. kolo v nedeľu 18. októbra
o 17. hod. MsHK Žilina HK Poprad, 14. kolo v uto-

Tabuľka Tipsport ligy
		

Z

Vp

Pp P

S

B

1. Trenčín

12 6

V

3

1

2

32:19

25

2. Zvolen

11 6

2

0

3

43:22

22

3. B. Bystrica 12 5

1

3

3

23:19

20

4. Nitra

12 6

1

0

5

30:27

20

5. Žilina

12 5

1

2

4

24:25

19

6. Piešťany

12 5

1

1

5

31:28

18

7. Martin

11 4

3

0

4

26:24

18

8. Poprad

12 3

1

4 4 33:40

15

9. Košice

11 3

1

3

4

24:23

14

10. Skalica

11 3

0

1

7

22:47

10

8

1

0

6

11:25

5

SR 20

1

rok 20. októbra o 17.30 hod.
HK Poprad - HC ´05 iClinic Banská Bystrica.
(ppv)

Medailová žatva popradských karatistov

Prvý októbrový víkend vycestovali karatisti
Popradského karate klubu Shihan do Chorvátskej Rijeky, kde sa konal 15. ročník turnaja Karate Croatia Open 2015. Aj tento turnaj zaradila komisia štátnej reprezentácie Slovenského
zväzu karate ako nominačný na novembrové
Majstrovstvá sveta 2015 v Jakarte v Indonezií
a zároveň na Majstrovstvá Európy 2016 vo februári v Limassol na Cypre.
Takmer 1 600 pretekárov zo 170 klubov a 16
štátov a nabité kategórie predpovedali, že napriek
studenému októbrovému moru bude v Rijeke
horúco. Za národný team sa zo Shihanistov v sobotu predstavili Karolína Kollárová, Monika Pekarčíková a Petra Píchová, ktoré sú v širšom reprezentačnom výbere Slovenského zväzu karate a horúcimi
adeptkami na blížiace sa šampionáty. Ani jedna si však
v Chorvátsku nepripísala ďalšie body do nominácie.
Nedeľa patrila kategóriám súborného cvičenia kata
a žiackym kategóriám kumite. Prvé zlato pre popradské farby vybojovala v kategórií Masters, kata ženy
nad 35 rokov, trénerka Andrea Glatzová. Popoludnie
patrilo športovým zápasom kumite. A Popradčania
pokračovali v medailovej žatve. Ďalšie cenné zlato
pridal za víťazstvo medzi mladšími žiakmi do 38 kg
Filip Chudík. V kategórií mladších žiačok do 28 kg
si to vo finále rozdali Veronika Jalowiczorová a Ema

Zacharová. Ako zlatá vyšla z duelu tesným víťazstvom
Veronika Jalowiczorová a Ema skončila strieborná.
Rovnako striebro vybojovala aj Barbora Glatzová
medzi mladšími žiačkami do 32 kg. V kategórií starších žiakov do 38 kg nenašiel premožiteľa ani starší
z bratov Chudíkovcov Adam a obohatil tak popradskú zbierku o ďalšie zlato. Ako posledný z Popradčanov sa predstavil Igor Hauser v kategórií mladších
kadetov do 41 kg. Ani on neostal v hanbe a v nabitej
kategórií vybojoval bronzovú medailu. Karate klub
Shihan Poprad v konečnom medailovom hodnotení
obsadil v Rijeke šieste miesto, tesne pred reprezentačným teamom Slovenského zväzu karate.
(jgz)

Doma sa im zatiaľ darí

Popradské basketbalistky po premiérovom víťazstve v extralige nad
Cassoviou cestovali
v strede minulého týždňa do
Piešťan, kde s favoritom neuspeli. Body zbierali opäť doma, keď
v sobotu zdolali bratislavský Slovan. Už dnes sa v Aréne Poprad
predstaví Banská Bystrica a v sobotu BAM Poprad privíta majstrovské Good Angels Košice.
„So Slovanom si víťazstvo veľmi ceníme. Takto držíme krok so
súpermi našej kategórie v spod-

nej štvorke,“ hodnotil sobotňajší
zápas tréner BAM Poprad Igor
Skočovski.
Výsledky: v stredu 7. októbra Piešťanské Čajky - BAM
Poprad 77:36 (30:6, 20:8,
21:15, 6:7), najviac bodov
BAMP: Daniela Pavlendová 14. V sobotu 10. októbra BAM
Poprad - BK Slovan Bratislava 67:55 (21:18, 15:8, 19:15,
12:14), najviac bodov BAMP:
Lucia Hadačová - 15.
Program: v stredu 14. októbra
o 17.30 hod. BAM Poprad - BK
ŠKP 08 B. Bystrica, v sobotu 17.

októbra o 17.30 hod. BAM Poprad - Good Angels Košice.(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

5/0

100

2. Piešťany

3/1

75

3. Ružomberok

4/2

66,67

4. Šamorín

3/2

60

5. B. Bystrica

2/3

40

6. Slovan

2/3

40

7. Poprad

2/4

33,33

8. Cassovia KE

0/6

0
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Futbalisti premárnili množstvo šancí

Popradskí
futbalisti
nastúpili na zápas
12. kola DOXXbet ligy doma
v NTC proti Partizánu Bardejov. Najmä v prvom polčase sa
dostávali do množstva vyložených šancí, ale sklamala ich
koncovka. Využili len jednu
štandardnú situáciu, keď po
rohu skóroval Marko Lukáč.
Stačilo to na remízu 1:1.
„Zápas sa hral vo veľmi dobrom tempe, akcie sa striedali
na jednej i druhej strane. Škoda našich nepremenených šancí, budeme na tom pracovať,“
povedal po zápase tréner FK

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
		

Z V R P

1. VSS Košice

12 8 1 3 20:7

S

B
25

2. Prešov

12 6 4 2 20:9

22

3. Bardejov

12 6 4 2 18:13 22

4. L. Mikuláš

12 5 4 3 15:9

5. Zvolen

12 6 1 5 20:16 19

19

6. Poprad

12 5 2 5 15:12 17

7. Haniska

12 5 2 5 13:16 17

8. D. Kubín

12 5 1 6 13:16 16

9. Lokomotíva KE 12 4 3 5 15:16 15

Poprad Pavol Mlynár.
Výsledok: 12. kolo v sobotu
10. októbra FK Poprad - Par-

tizán Bardejov 1:1 (1:1), gól
Popradu: 33. Marko Lukáč.
Program: 13. kolo v nedeľu

10. Sp. N. Ves

12 3 3 6 13:20 12

11. R. Sobota

12 3 2 7 9:20

11

12. Teplička n. V.

12 1 3 8 9:26

6

18. októbra o 14.30 hod. VSS Košice - FK Poprad.
(mav)

Športom k zviditeľneniu

V sobotu sa v telocvični ZŠ Dostojevského konalo oblastné kolo Slovenského pohára kategórie C v športovej gymnastike pre gymnastky
od predškolského veku až po juniorky. Medzi predškoláčkami obsadili
členky klubu GY-TA Poprad Jela Čongvová a Silvia Birová druhé, resp.
tretie miesto za pretekárkou z Vrútok Timeou Paulíkovou. V kategórii
najmladších žiačok sa z víťazstva tešila domáca Daniela Husáková,
medzi mladšími žiačkami dominovala Simone Žoldáková. V kategórii starších žiačok zvíťazila Natália Gulová pred Paulou Čongvovou
a Terezou Kremmerovou. V kategórii junioriek sa predstavili iba dve
pretekárky z Liptovského Mikuláša a Popradčanka Broňa Božoňová,
ktorá skončila na druhom mieste.
FOTO - Marek Vaščura

V sobotu sa pretekári JUDO KLUBu POPRAD zúčastnili Medzinárodnej Veľkej ceny v Považskej Bystrici. Aj napriek silnej konkurencii 520
pretekárov z 12 krajín sa Nike Štefánikovej, v kategórii staršie žiačky
do 63 kg, podarilo získať 3. miesto. Popradský klub na súťaži reprezentovali aj Miloško Čičmanec a Adamko Jacák, ktorí sa medailovo neumiestnili.		
FOTO - z archívu JK Poprad

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu vznikla
myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku pod
záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Juraja
Draxlera. Vrátane tohto roka sa
tento deň stane tradičným vždy
4. novembra a bude sprevádzaný množstvom aktivít. Prihlásené materské školy preto v priebehu mesiaca od 5. októbra do
4. novembra organizujú rôzne
celoštátne, lokálne i spontánne
akcie. MŠ Záborského v Poprade sa rozhodla zviditeľniť tým,
čo je jej najbližšie - športom.
„Náš vzdelávací program má
názov Pohybom k zdraviu, preto
sme sa rozhodli pre športovú aktivitu. Zorganizovali sme pre deti
farebnú jesennú olympiádu, aby
sa o nás vedelo, že tu pod Tatrami
radi športujeme,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jarná pre MŠ na
Záborského ulici Mária Rybková.
Minulý týždeň v stredu sa dvor
materskej školy zmenil na jedno veľké športovisko. „Náš dvor
je pestrý a deti v ňom súťažili na
bicykloch, kolobežkách, či odrá-

žadlách, hrali sa s loptami, bežali, skákali vo vreciach, súťažili na
prekážkových dráhach a v telocvični si prešli aj chodník zdravia,“
vymenovala aktivity zástupkyňa
pre MŠ Záborského. Škôlkari si
z jesennej olympiády odniesli
spomienku v podobe diplomu,
medaily a balónika.
Táto popradská materská
škola žije športom celoročne
a deti sa na nedostatok pohybu
sťažovať nemôžu. „Chodíme bicyklovať, plávať, lyžovať a korčuľovať. Aj toto podujatie sa
odteraz stane jednou z tradícií,
v ktorých chceme pokračovať,“
dodala M. Rybková.
(mav)
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Richard Rikkon je známy klavírny virtuóz
vážnej hudby, no hrá a skladá hudbu rôznych
žánrov. Vystupuje sólovo, ale aj s kapelami.
Okrem klavírneho interpretovania skladieb
v presnom pôvodnom zázname, netradične
stvárňuje majstrovské diela. Tentoraz sa za-

pojil do celoslovenského projektu na podporu
umelecky nadaných detí. Venoval sa aj deťom
z nášho mesta. Učil ich ako ovládať hudobný
nástroj a interpretovať hudbu, ako sa prezentovať na javisku. Výsledkom bol minulotýždňový
koncert v dome kultúry s deťmi zo Základnej

umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Poprade. V klavírnom sprievode R. Rikkona si na
koncerte zahral na akordeón Damián Purdjak a na zobcovú flautu Katarína Bartošová.
Programom sprevádzal Karol Farkašovský,
ktorý je zároveň aj manažérom celého projektu.

Mestom sa prechádzali šatkujúci rodičia

Aj v Poprade sme si pripomenuli Medzinárodný týždeň nosenia detičiek. Tunajšie mamičky vytvorili so svojimi deťmi
sprievod Námestím sv. Egídia.
Pochod prebiehal v 37 slovenských mestách.
Počas minulého týždňa mohli
mamičky získať informácie o
nosení, naučiť sa rôzne šatkové
úväzy, zorientovať sa v širokom
výbere šatiek a nosičov, ale aj
vyskúšať si netradičnejšie aktivity ako napr. tanec s bábätkom v šatke. „Týmto podujatím
chceme spropragovať nosenie
detí ako prirodzenú súčasť rodičovstva. Je to lepšie, ako dieťatko
klásť do kočíka“, povedala organizátorka popradského pochodu Barbora Vajová.
Nosenie podporuje intenzív-

nu citovú väzbu medzi dieťaťom
a rodičom, stabilizuje dýchanie
a tep srdca, podporuje reguláciu
telesnej teploty. Nosené deti menej plačú a sú pokojnejšie. Táto
metóda nosenia bábätka v šatke
je pre každú mamičku, ktorej
to vyhovuje. Dá sa s tým začať
od narodenia. Nosenie v šatke
priaznivo vplýva na vývoj bedrových kĺbov, zmierňuje dojčenskú koliku aj príznaky refluxu.
„Ak sa vrátime do počiatkov
novodobého nosenia bábätiek do
Nemecka, tamojší ortopédi na základe štúdií zistili, že tento spôsob
je veľmi prospešný, ak dieťatko
nosíme správne. Kolienka vyššie
ako zadoček a u malinkých detičiek zaguľatený chrbátik. Ak má
dieťatko problémy s bedrovými
kĺbikmi, nahrádza to Pavlíkove

strmene, netreba ho baliť naširoko, resp. používať tieto pomôcky.
Keď sa dieťatko takto nosí, kĺby sa
viac prekrvujú ako pri používaní
ortopedických pomôcok, keďže sa
jeho mama aktívne hýbe a dieťatko hýbe nožičkami,“ uviedla B.
Vajová. Mamičky, ktoré by chceli
„šatkovať“, sa môžu obrátiť na

organizátorov pochodu.
Toto podujatie ukončila minulú sobotu celonárodná túra nosiacich rodičov vo Vysokých Tatrách. Spoločne prešli po červenej
turistickej značke zo Štrbského
na Popradské pleso. Zavŕšili tak
Medzinárodný týždeň nosenia
bábätiek.		
(kpa)
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